
Profielen en planchetten  
exclusief in uw kleur
MyDesign by Schlüter®-Systems



MyDesign kleuren
Aan u de keuze!
Geef Schlüter-producten uw persoonlijke lievelingskleur of de kleur van uw firma. Met 
MyDesign by Schlüter-Systems kunnen individuele kleurwensen gerealiseerd worden!

Er zijn 190 tinten uit het RAL-Classic kleurenpalet beschikbaar voor verschillende Schlüter-
profielen en Schlüter-SHELF planchetten – van goudgeel, smaragdgroen tot blauwgrijs. 
Zo kunt u deze producten van Schlüter-Systems precies volgens uw wensen personalise-
ren. Of het nu gaat om een keuken in corporate-design, een badkamer in uw lievelingskleur 
of een buitenruimte met gekleurde afsluitprofielen – de keuze is aan u!

Op de volgende pagina’s kunt u lezen welke producten geschikt zijn voor een individuele 
coating. Bij de keuze van de juiste kleur of vragen over MyDesign by Schlüter-Systems 
staan onze technische adviseurs in de buitendienst en onze technische verkoopafdeling 
u graag met raad en daad bij. Alle informatie alsook een bestel- en calculatietool vindt u ook 
op het internet onder https://qr.schlueter-systems.nl/mydesign.aspx.
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MyDesign kleuren
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MyDesign profielen
Kleur bekennen bij randen en plinten

Schlüter®-QUADEC
Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit  
kleurgecoat aluminium met een rechthoekig zichtbaar oppervlak 
voor uitwendige hoeken en afsluitingen van wandbetegeling. 

Beken kleur bij afsluitprofielen! Met de kleurgecoate profielen kunt u de randen en plinten van tegels en natuursteen geheel naar uw  
wens vormgeven en kleurrijke accenten zetten – of deze nu in dezelfde kleurnuances blijven of juist bewust contrasteren met de kleur 
van de bekleding.
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MyDesign producten  |  profielen

Schlüter®-FINEC
Schlüter-FINEC-A is een hoogwaardig afsluitprofiel uit geano-
diseerd of kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in 
wandbekledingen uit tegels, glasmozaïek of plamuursel/pleis-
terlaag. Het profiel beschermt de rand van de bekleding tegen 
mechanische schade en vormt een elegante, smalle hoek.

Schlüter®-RONDEC
Schlüter-RONDEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel  
met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en  
bekledingsafsluitingen bestaand uit aluminium met een gekleur-
de coating.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL
Schlüter-DESIGNBASE-SL-A is een profiel van hoogwaardig  
gecoat of geanodiseerd aluminium voor het snel realiseren van 
aantrekkelijke plintbekledingen. Het profiel wordt eenvoudig met 
een geschikte lijm aan de wand bevestigd. 

Schlüter®-JOLLY
Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel uit kleurgecoat  
aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plintte-
gels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 
90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen.
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Schlüter®-SHELF-W-S1
Schlüter-SHELF-W zijn rechthoekige planchetten voor vlakke 
wandoppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten 
FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. Ze worden met de 
trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken tijdens de 
betegeling in het tegelbeeld geïntegreerd. 

MyDesign planchetten
Kleurrijke basis voor al uw benodigdheden
Met Schlüter-SHELF kunt u snel en eenvoudig planchetten aan betegelde wanden aanbrengen. En met het MyDesign programma 
kunt u nu ook uw favoriete kleur kiezen. 
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MyDesign producten  |  planchetten

Schlüter®-SHELF-E-S1
Schlüter-SHELF-E-S1 zijn driehoekige planchetten voor hoek- 
inbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, 
CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij 
de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf 
met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van 
betegelde wanden worden geplaatst. 

Schlüter®-SHELF-E-S2
Schlüter-SHELF-E-S2 zijn vijfhoekige planchetten voor hoek- 
inbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL, 
CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De planchetten kunnen bij 
de betegeling in het tegelbeeld worden geïntegreerd of achteraf 
met de slechts 2 mm dikke bevestigingslippen in de voegen van 
betegelde wanden worden geplaatst. 

Schlüter®-SHELF-E-S3
Schlüter-SHELF-E-S3 zijn vierhoekige planchetten met asym-
metrische lengtes voor hoekinbouw. Ze zijn verkrijgbaar in de  
designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE en WAVE. De 
planchetten kunnen bij de betegeling in het tegelbeeld worden 
geïntegreerd of achteraf met de slechts 2 mm dikke bevestigings-
lippen in de voegen van betegelde wanden worden geplaatst. 

Schlüter®-SHELF-N-S1
Schlüter-SHELF-N zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in 
de kant-en-klare Schlüter-KERDI-BOARD nissen. Ze zijn verkrijg-
baar in de designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE 
en WAVE. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als 
planchet in de KERDI-BOARD nissen geïntegreerd.
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MyDesign balkons en terrassen
Individuele presentatie naar buiten
Ook in buitentoepassingen geeft MyDesign by Schlüter-Systems u volop mogelijkheden om een ontwerp met een persoonlijke touch 
te creëren. Beken kleur met de talrijke BARA profielen. Deze kunnen van een gekleurde coating worden voorzien en vormen een juiste 
afsluiting voor balkons en terrassen.

Schlüter®-BARA-RAK
Schlüter-BARA-RAK is een balkonrandprofiel met druiprand van 
kleurgecoat aluminium. Het wordt aan de randen op een al op 
afschot aangebrachte dekvloer geplaatst en fungeert daar als 
randafsluiting en druiprand.
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MyDesign producten  |  balkons

Schlüter®-BARA-RAKE
Schlüter-BARA-RAKE is een randprofiel met druiprand voor de 
toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. 

Schlüter®-BARA-RAKEG
Schlüter-BARA-RAKEG is een randprofiel met druiprand voor de 
toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Door de 
gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

Schlüter®-BARA-RKK
Schlüter-BARA-RKK is een T-vormig afsluitprofiel met korte  
druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte  
dekvloer. Door de gesloten rand behoudt men een keurige  
tegelafsluiting.
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Schlüter®-BARA-RKKE
Schlüter-BARA-RKKE is een T-vormig afsluitprofiel met korte 
druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte 
dekvloer. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige 
tegelafsluiting. 

Schlüter®-BARA-RK
Schlüter-BARA-RK is een T-vormig afsluitprofiel. Door de voor-
uitstekende druiprand wordt de open ruimte naar de TROBA- 
oppervlaktedrainage afgedekt. 

Schlüter®-BARA-RKB
Schlüter-BARA-RKB is een T-vormig afsluitprofiel voor coatings. 
Het voorste afsluitvlak beschikt over een vooruitstekende druiprand.
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MyDesign producten  |  balkons

Schlüter®-BARA-RKL
Schlüter-BARA-RKL is een hoekvormig randprofiel met afwate-
ringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het leent zich voor 
grootformaat plaatelementen die naar keuze op lagen ongebon-
den grind/split of op tegeldragers worden gelegd.
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MyDesign kleuren

RAL 1000 groenbeige

RAL 3007 zwartrood

RAL 1005 honinggeel

RAL 1013 parelwit

RAL 1018 zinkgeel

RAL 1024 okergeel RAL 1033 dahliageel

RAL 2003 pasteloranje RAL 2009 verkeersoranje

RAL 3001 signaalrood

RAL 1002 zandgeel

RAL 1007 narcissengeel

RAL 1015 licht ivoorkleurig

RAL 1020 olijfgeel

RAL 1027 kerriegeel

RAL 2000 geeloranje

RAL 2011 dieporanje

RAL 3003 robijnrood

RAL 1001 beige

RAL 3009 oxiderood

RAL 1006 maisgeel

RAL 1014 ivoorkleurig

RAL 1019 grijsbeige

RAL 1034 pastelgeel RAL 1037 zonnegeel

RAL 2004 zuiver oranje RAL 2010 signaaloranje

RAL 3002 karmijnrood

RAL 1003 signaalgeel

RAL 1011 bruinbeige

RAL 1016 zwavelgeel

RAL 1021 koolzaadgeel

RAL 1028 meloengeel

RAL 2001 roodoranje

RAL 2012 zalmoranje

RAL 3004 purperrood

RAL 1004 goudgeel

RAL 1012 citroengeel

RAL 1017 saffraangeel

RAL 1023 verkeersgeel

RAL 1032 bremgeel

RAL 2002 vermiljoen

RAL 2008 licht roodoranje

RAL 3000 vuurrood

RAL 3005 wijnrood

De afgebeelde kleuren dienen enkel als voorbeeld – bekijk de originele kleuren in de RAL-CLASSIC kleurenwaaier.12



MyDesign  |  RAL-kleuren

RAL 3014 oudroze

RAL 3020 verkeersrood

RAL 3031 orientrood

RAL 4005 blauwlila

RAL 4010 telemagenta

RAL 5004 zwartblauw

RAL 5010 gentiaanblauw

RAL 5015 hemelsblauw

RAL 3011 bruinrood

RAL 3016 koraalrood

RAL 4002 roodpaars

RAL 4007 purperviolet

RAL 5001 groenblauw

RAL 5007 briljantblauw

RAL 5012 lichtblauw

RAL 5018 turkooisblauw

RAL 3015 lichtroze

RAL 3022 zalmrood

RAL 4001 roodlila

RAL 4006 verkeerspurper

RAL 5000 paarsblauw

RAL 5005 signaalblauw

RAL 5011 staalblauw

RAL 5017 verkeersblauw

RAL 3012 beigerood

RAL 3017 bleekrood

RAL 4003 heidepaars

RAL 4008 signaalviolet

RAL 5002 ultramarijn blauw

RAL 5008 grijsblauw

RAL 5013 kobaltblauw

RAL 5019 capriblauw

RAL 3013 tomaatrood

RAL 3018 aardbeirood

RAL 3027 framboosrood

RAL 4004 bordeauxpaars

RAL 4009 pastelviolet

RAL 5003 saffierblauw

RAL 5009 azuurblauw

RAL 5014 duifblauw

RAL 5020 oceaanblauw RAL 5021 waterblauw RAL 5023 verblauwRAL 5022 nachtblauw RAL 5024 pastelblauw

De afgebeelde kleuren dienen enkel als voorbeeld – bekijk de originele kleuren in de RAL-CLASSIC kleurenwaaier. 13



RAL 6001 smaragdgroen

RAL 7016 antracietgrijs

RAL 6006 grijs olijfgroen

RAL 6011 resedagroen

RAL 6016 turkooisgroen

RAL 6021 bleekgroen

RAL 6027 lichtgroen

RAL 6034 pastelturquoise

RAL 7004 signaalgrijs

RAL 7010 zeildoekgrijs

RAL 6003 olijfgroen

RAL 7022 ombergrijs

RAL 6008 bruingroen

RAL 6013 rietgroen

RAL 6018 geelgroen

RAL 6024 verkeersgroen

RAL 6029 mintgroen

RAL 7001 zilvergrijs

RAL 7006 beigegrijs

RAL 7012 bazaltgrijs

RAL 6002 loofgroen

RAL 7021 zwartgrijs

RAL 6007 flessengroen

RAL 6012 zwartgroen

RAL 6017 meigroen

RAL 6022 bruin olijfgroen

RAL 6028 pijnboomgroen

RAL 7000 pelsgrijs

RAL 7005 muisgrijs

RAL 7011 ijzergrijs

RAL 6004 blauwgroen

RAL 7023 betongrijs

RAL 6009 dennengroen

RAL 6014 geel olijfgroen

RAL 6019 witgroen

RAL 6025 varengroen

RAL 6032 signaalgroen

RAL 7002 olijfgrijs

RAL 7008 kakigrijs

RAL 7013 bruingrijs

RAL 6005 mosgroen

RAL 6010 grasgroen

RAL 6015 zwart olijfgroen

RAL 6020 chroomoxidegroen

RAL 6026 opaalgroen

RAL 6033 mintturquoise

RAL 7003 mosgrijs

RAL 7009 groengrijs

RAL 7015 leigrijs

De afgebeelde kleuren dienen enkel als voorbeeld – bekijk de originele kleuren in de RAL-CLASSIC kleurenwaaier.

RAL 6000 patinagroen
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MyDesign  |  RAL-kleuren

RAL 7026 granietgrijs

RAL 7034 geelgrijs

RAL 7039 kwartsgrijs

RAL 7045 telegrijs 1

RAL 8002 signaalbruin

RAL 8011 notenbruin

RAL 8017 chocoladebruin

RAL 8025 bleekbruin

RAL 9004 signaalzwart

RAL 9011 grafietzwart

RAL 7031 blauwgrijs

RAL 7036 platinagrijs

RAL 7042 verkeersgrijs A

RAL 7047 telegrijs 4

RAL 8004 koperbruin

RAL 8014 sepiabruin

RAL 8022 zwartbruin

RAL 9001 crèmewit

RAL 9006 blank aluminiumkleurig

RAL 9017 verkeerszwart

RAL 7030 steengrijs

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 7040 venstergrijs

RAL 7046 telegrijs 2

RAL 8003 leembruin

RAL 8012 roodbruin

RAL 8019 grijsbruin

RAL 8028 terrabruin

RAL 9005 gitzwart

RAL 9016 verkeerswit

RAL 7032 kiezelgrijs

RAL 7037 stofgrijs

RAL 7043 verkeersgrijs B

RAL 8000 groenbruin

RAL 8007 reebruin

RAL 8015 kastanjebruin

RAL 8023 oranjebruin

RAL 9002 grijswit

RAL 9007 grijs aluminiumkleurig

RAL 9018 papyruswit

RAL 7033 cementgrijs

RAL 7024 grafietgrijs

RAL 7038 agaatgrijs

RAL 7044 zijdegrijs

RAL 8001 okerbruin

RAL 8008 olijfbruin

RAL 8016 mahoniebruin

RAL 8024 beigebruin

RAL 9003 signaalwit

RAL 9010 zuiver wit

De afgebeelde kleuren dienen enkel als voorbeeld – bekijk de originele kleuren in de RAL-CLASSIC kleurenwaaier. 15
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